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Voorwoord
Net als 2019 is 2020 qua zichtbaarheid van de stichting een rustig jaar geweest. Vanzelfsprekend
werden door het coronavirus vele optredens en andere activiteiten geannuleerd, dit zorgde er
mede ook voor dat er bezinning, een focus verschuiving en interne verandering heeft
plaatsgevonden.
Dit jaar weer hebben we begin van het jaar nog 8 optredens mogen verzorgen tijdens kerkdiensten.
Door deze optredens heen mochten we mensen inspireren, bemoedigen en stimuleren in hun
relatie met God ook mochten we hen bemoedigen en stimuleren om vanuit naastenliefde er te zijn
voor de medemens in nood.
De fysieke paas- en kerstvoorstellingen op scholen zijn dit jaar geannuleerd. Er is hard gewerkt aan
digitale alternatieven voor scholen, ook om juist in deze tijd de mentale weerbaarheid van
middelbare scholieren te vergroten.
Als stichting vinden we het erg belangrijk dat mensen actief worden en gaan schitteren met hun
gaven en talenten, zich gaan inzetten voor de ander om die andere tot zegen te zijn. In het kader
hiervan hebben we ook een statutenwijziging doorgevoerd om een bredere doelgroep te kunnen
bereiken.
Met dankbaarheid kijken we terug op een bijzonder jaar waarin we flexibel activiteiten moesten
aanpassen, maar wat ook inspiratie gaf om nieuwe doelen te realiseren, en zien we uit naar wat we
als stichting in 2021 mogen gaan realiseren.
Namens het bestuur,
Mark Pardijs
Voorzitter stichting Meer Dan Een Lied
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Statutaire doelstelling
In 2020 zijn de statuten van de stichting onder handen genomen. De stichting raakte steeds meer
betrokken bij het werk op scholen wat gedaan wordt onder de naam Creatieve Preventie.
De statuten van de stichting waren echter nog voornamelijk gericht op bemoedigende activiteiten
middels zang en muziek. Daarom hebben we besloten deze verschuiving in focus ook te laten
terugkomen in de statuten. In november 2020 zijn deze statuten door de notaris goedgekeurd, met
behoud van de ANBI status die de stichting al genoot.
De nieuwe beschrijving van de stichting in de statuten luidt als volgt:
1. De identiteit van de stichting is geïnspireerd op de Bijbel als het boek dat hoop en inspiratie
biedt en naastenliefde bevordert.
2. De stichting heeft ten doel:
1. Het brengen van hoop door middel van zang, muziek en andere creatieve vormen
waardoor versterking in identiteit plaatsvindt en mensen inspiratie vinden voor het
maken van goede en positieve keuzes, bevorderlijk zijn voor zichzelf, de medemens
en de samenleving;
2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
o

Het verzorgen van muzikale optredens en/of andere creatieve uitingen;

o

Het leggen van contact en het voeren van gesprekken met de aanwezigen;

o

Het aan jongeren, onder meer direct of indirect via onderwijsinstellingen, middels
creatieve vormen informeren over wegen/manieren om:
§

Hun identiteit te versterken;

§

Hun weerbaarheid tegen verslavingen te vergroten;

§

Hun ongezonde leefpatronen om te buigen, alsmede

§

Hen het belang te laten zien van actieve maatschappelijke participatie;
zodat ze veerkrachtig de toekomst tegemoet kunnen treden.
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Activiteiten
Kerken
Naast de “reguliere” steun die wij bieden aan kerken op muzikaal gebied doordat wij de
samenzang en begeleiding in kerkdiensten verzorgen, hebben wij volgende activiteiten gerealiseerd:

Scholen
Alle fysieke voorstellingen en andere activiteiten op scholen werden geannuleerd wegens het
coronavirus. In plaats daarvan zijn er verschillende digitale concepten gerealiseerd en uitgerold: een
online e-learning programma en digitale kerst- en paasvieringen. Het is bijzonder we hiermee ruim
22.000 leerlingen konden bereiken met het evangelie. Daarnaast is er op de achtergrond gewerkt
aan het vormgeven van workshops en voorlichtingen.
Er is veel tijd geïnvesteerd aan het in kaart brengen wat er nodig is om fondsenwerving in te
zetten. Met fondsenwerving kunnen de benodigde financiële middelen verkregen worden om het
werk op scholen te realiseren. Het blijkt dat veel lokale fondsen eerst een toezegging van scholen
willen hebben dat ze een bepaald aanbod gaan inzetten. Aangezien scholen in overleefstand
stonden door het coronavirus konden ze hier geen toezegging op doen.
De bijdragen van fondsen bij de eerste fondsenaanvraag voor de ontwikkeling van Creatieve
Preventie bedroegen: 9.000 euro en een bijdrage van een school van 3.600 euro. De fondsen die
aangeschreven zijn voor een vervolgvraag hebben helaas niet toegekend. Het ontvangen geld is
ingezet voor de inhoudelijke ontwikkeling van Creatieve Preventie overeenkomstig het projectplan,
op verzoek is dit projectplan en de verantwoording van de bestede gelden zodra dit gereed is in te
zien.

Wijzigen stichting statuten
We hebben de tijd genomen de statuten van de stichting te herzien en aan te passen aan de vele
activiteiten die nu naast kerken ook in en voor scholen gerealiseerd worden

Vernieuwing website
Deze wijzigingen hebben we ook verwerkt in een nieuwe website, met een duidelijk onderscheid
tussen het werk in kerken en het werk voor scholen. Ook wordt er meer aandacht gegeven aan de
mogelijkheid om de stichting financieel te ondersteunen middels een eenmalige gift of financieel
partnerschap. Zie https://www.meerdaneenlied.nl.
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Bestuur en organisatie
Ons bestuur bestaat uit:
•

Mark Pardijs – voorzitter,

•

Ferdy Mattern - secretaris

•

Wilbert de Goei – penningmeester.

Pagina 6.

Werken aan specifieke doelen
Onze doelen voor 2020 waren:
•

Bezinning en conceptontwikkeling m.b.t. aanbod aan kerken.

•

Bezinning en conceptontwikkeling m.b.t. aanbod aan vrouwenochtenden.

•

Verder uitwerken en gestalte geven aan het project Creatieve Preventie.

Het fysieke aanbod in kerken en op vrouwenochtenden is dit jaar minimaal geweest wegens het
coronavirus. Doordat daarnaast de aandacht lag bij het project Creatieve Preventie is er ook
bewust voor gekozen niet in te zetten op het verzorgen van online muziekactiviteiten, zoals het
verzorgen van live streams of YouTube concerten.
Voor het aanbod in kerken en op vrouwenochtenden werd eerder gebruikt gemaakt van
muzikale ondersteuning van Nathalie Booij en haar man Mark Pardijs. Omdat zij zich meer en
meer gingen inzetten voor Creatieve Preventie is er voor de muzikale activiteiten vervanging
gezocht. Deze is gevonden in de vorm van Tamara van Beelen. We zijn blij dat door deze
vervanging we toch nog inspirerende diensten kunnen verzorgen in kerken en
vrouwenochtenden.
Het project Creatieve Preventie heeft vorm gekregen middels de ontwikkeling van
voorlichtingen, workshops, projectdagen, e-learning en voorstellingen. Veel van deze activiteiten
zijn aangepast naar een digitale variant om ook in corona-periode scholen van dienst te kunnen
zijn. Juist in deze tijd hebben docenten en leerlingen behoefte aan gedegen programma’s
waarmee de identiteit en weerbaarheid van leerlingen versterkt kan worden. Dit jaar heeft de
stichting bijgedragen aan de visieontwikkeling omtrent dit project en het faciliteren van deze
activiteiten .

Pagina 7.

Vooruitblik
Onze doelen voor 2021 zijn:
•

Verder uitwerken en gestalte geven aan het project Creatieve Preventie.
•

Ontwikkelen van aanbod ter versterking sociaal emotionele ontwikkeling middelbare
scholieren.

•

Opbouwen van een netwerk voor geestelijk en financieel partnerschap voor verdere
versteviging van ons werk.
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Financiën
Balans en begroting
Inkomsten
Optredens
Donaties

Begroting
2020

Begroting
2021

€ 2.834,22

€ -1.865,78

€ 1000,00

€ 300,00

€ 275,00

€ -25,00

€ 300,00

€ 12.600,00

€ 12.600,00

Rente

Uitgaven

Verschil

€ 4.700,00

Fondsenwerving Creatieve Preventie
Totale inkomsten

Werkelijk

€ -

€ 0,12

€ 5.000,00

€ 15.709,34

Begroting
2020

Werkelijk

€ € 10.709,34

Verschil

€ 1300,00
Begroting
2021

Algemene kosten
Rabobank

€ 200,00

€ 198,92

€ -1,08

€ 200,00

Webhosting

€ 50,00

€0

€ -50,00

€0

Reiskosten

€ 50,00

€0

€ -50,00

€0

Administratiekosten

€ 250,00

€ 197,50

€ -52,50

€ 50,00

PR Stichting

€ 400,00

€0

€ -400,00

€ 0

Onvoorzien

€ 50,00

€0

€ -50,00

€ 50,00

€ 1.000,00

€ 396,42

€ -603,58

€ 300,00

€ 3.600,00

€ 1.978,08

€ -1621,92

€ 900,00

€ 400,00

€ 200,00

€ -200

€ 100,00

€ 4.000,00

€ 2.178,08

€ -1.821,92

€ 1000,00

€ 12.600,00

€ 11.136,81

€ -1.463,19

€ -

€ 12.600,00

€ 11.136,81

€ -1.463,19

€ -

€ 17.600,00

€ 13.711,31

€ -3.888,69

Totaal algemene kosten
Kosten optredens
Bijdragen aan artiesten
Boekingskosten
Totale uitgaven optredens
Kosten Project Creatieve Preventie
Totale kosten Creatieve Preventie
Totale uitgaven Creatieve
Preventie
Totaal uitgaven
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€ 1300,00

Resultaat

Werkelijk

Inkomsten

€ 15.709,34

Uitgaven

€ 13.711,31

Resultaat

€ 1.998,03

Bank
Banksaldo 1-1-2020
Banksalsdo 1-1-2021

Spaarrekening

Totaal

€ 638,05

€ 400,11

€ 1.038,16

€ 2.635,96

€ 400,23

€ 3.036,19

Resultaat

€ 1.998,03

Toelichting op de begroting:
Een kostenspecificatie met betrekking tot het project Creatieve Preventie zal in het projectverslag
gegeven worden.

Activa en Passiva
Activa

Passiva

Vaste Activa

Eigen Vermogen

€ 1573

Gereserveerd project

€ 1463

Inventaris

Vlottende Activa
Liquide middelen
Totaal activa

€0
€ 3036

Creatieve Preventie
€ 3036 Totaal passiva

€ 3036
3603805
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Handtekeningen bestuursleden

Datum:
Plaats:

Voorzitter:

Secretaris

Penningmeester
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